
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG 
VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 20.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR
WOENSDAG VAN 12.00 UUR TOT 20.00
UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN
BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, 
ZORG, WERK EN INKOMEN
UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AFSPRAAK MAKEN
    WWW.LEIDERDORP.NL
    TELEFONISCH 071 54 58 500

WMO EN WELZIJN
INCLUZIO TELEFOON 071 541 35 36 
WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL

GROFVUIL
TELEFOON 071 54 58 500

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
SIMON SMITWEG 9
MA T/M DO 7.30 - 16.15 UUR
VRIJDAG 7.30 - 12.30 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.30 UUR
WWW.LEIDERDORP.NL

LET OP: TIJDENS DE FEESTDAGEN 
GELDEN ER ANDERE OPENINGSTIJDEN. 
KIJK OP WWW.LEIDERDORP.NL VOOR DE 
ACTUELE OPENINGSTIJDEN.

DONDERDAG 21 APRIL 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

17 t/m 23 april 2022
Nationaal Fonds Kinderhulp

24 t/m 30 april 2022
Geen collecte

Sommige goede doelen werven 
donateurs aan de deur. Een 
overzicht hiervan vindt u op 
www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

23 en 24 april
Nationale Bijentelling
www.nationalebijentelling.nl

27 april
Koningsdag

Voortgang Leidse Ring Noord
Het kruispunt Engelendaal-
Oude Spoorbaan en de Oude 
Spoorbaan veranderen de 
komende jaren ingrijpend. Dat 
gebeurt om autoverkeer en 
openbaar vervoer beter te laten 
doorstromen. Ook voor fi etsers 
en voetgangers verbetert de 
situatie. De aanpassingen zijn 
onderdeel van het project Leidse 
Ring Noord. Vorige week nam 
het college van burgemeester en 
wethouders besluiten die nodig 
zijn voor de uitvoering. 

De kruising Engelendaal-Oude 
Spoorbaan wordt compacter. 
De directe verbinding van Oude 
Spoorbaan naar Rietschans (bypass) 
verdwijnt. De weg wordt iets naar 
het zuiden verlegd. Zo ontstaat 
ruimte voor groen en een begroeid 
geluidsscherm tussen de weg 
en de boogwoningen in de wijk 
Driegatenbrug. Vanaf de brug over de 
Dwarswatering tot de rotonde N445/
N446 wordt de Oude Spoorbaan 
verbreed naar 2x2 rijstroken. Er gaat 
een maximumsnelheid van 70 km/u 
gelden. De Oude Spoorbaan krijgt 
stil asfalt. Aan de zuidkant komt een 
begroeid geluidsscherm. Bij de wijk 
Leyhof is dit scherm maximaal 85 
centimeter hoog.

Onder de Engelendaal komt een 
fi ets- en voetgangerstunnel. Die sluit 
aan op het fi etspad aan de zuidkant 
van de Oude Spoorbaan. Ook bij de 
rotonde bij de Schildwacht wordt een 
ruime onderdoorgang aangelegd. 
Fietsers rijden daarna via een nieuw 
fi etspad aan de noordkant van de 
Oude Spoorbaan naar de rotonde 
N445/N446. Vanaf de rotonde 
N445/N446 tot en met de kruising 
met de Sumatrastraat in Leiden 
wordt het fi etspad vier meter breed. 
Dat verbetert deze regionale en 
veelgebruikte fi etsroute ook voor 
recreanten en scholieren uit de 
richting Oud Ade en Leiderdorp.

Bestemmingsplannen
Voor de uitvoering van alle 
aanpassingen zijn verschillende 
besluiten van college en 
gemeenteraad nodig. Zo zijn er 
twee nieuwe bestemmingsplannen 
gemaakt. Een voor het tracédeel 
Engelendaal en een voor het 
tracédeel Oude Spoorbaan. Op 30 
mei beslist de gemeenteraad over 
beide bestemmingsplannen. Dat 
gebeurt samen met vaststelling 

van de beantwoording van 
de zienswijzen die over de 
ontwerpbestemmingsplannen 
werden ingediend. De 
ontwerpbestemmingsplannen lagen 6 
weken ter inzage. Het Politiek Forum 
bespreekt deze zaken op 23 mei. U 
kunt alle raadsstukken tegen die tijd 
bekijken op www.raadleiderdorp.nl. 

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders namen 
op 12 april verkeersbesluiten over 
de aanpassing en maximumsnelheid 
van de Oude Spoorbaan. Ook 
besloot het college de bebouwde 
komgrens te wijzigen. Dat is nodig 
om de maximumsnelheid op de 
Oude Spoorbaan te verhogen naar 
70 km/u. 

Voor de veranderingen aan 
de kruising Engelendaal-Oude 
Spoorbaan werden in december 
2021 al verkeersbesluiten genomen.

Planning
De werkzaamheden starten naar 
verwachting in het 4e kwartaal 
van 2023. Ze duren ruim anderhalf 
jaar. Op dit moment wordt de 
aanbesteding van het werk 
voorbereid. In het najaar van 2022 
wordt bekend welke partij de 
werkzaamheden uitvoert.

Groenconvenanten
Tussen de boogwoningen in 
Driegatenbrug en de Oude 
Spoorbaan komt een groenstrook. 
De bewoners gaan deze groene 
ruimte zelf beheren. Op 14 april 
ondertekenden de huiseigenaren een 
groenconvenant met de gemeente.

Leidse Ring Noord
In het project Leidse Ring Noord 
werken Leiden en Leiderdorp 
aan een betere doorstroming 
van doorgaand verkeer op de 
Plesmanlaan, Schipholweg, Willem 
de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. 
Deze wegen vormen samen met de 
A4, A44, N446 en de Rijnlandroute 
de Leidse Ring. De ringweg 
moet doorgaand verkeer om het 
stadscentrum van Leiden en de 
dorpskern van Leiderdorp leiden. 
Dat zorgt voor minder verkeer in 
woonwijken. Zo ontstaat meer ruimte 
voor fi etsers, voetgangers, openbaar 
vervoer en groen. 

Bezoek voor meer informatie 
www.leiderdorp.nl/leidseringnoord.

Mooi Leiderdorp 
Een schitterende weerspiegeling van de molen in het water. Bedankt voor het 
insturen van deze prachtige foto, Marion Smit - v.d. Meij.

Succesvolle actie energiebesparing 
In Leiderdorp deden meer dan 
2000 huishoudens mee aan de 
bespaarteGOED actie. Hiermee 
kunt u tot € 75 gratis aan kleine, 
energiebesparende producten 
in huis halen. Zo kunt u uw 
energieverbruik in huis omlaag 
brengen. Dit kan tot honderden 
euro’s per jaar schelen op de 
energierekening. Zeker nu de 
prijzen hoog zijn. Bent u huurder 

en heeft u nog niet meegedaan 
aan deze actie? Ga naar www.
goedleiderdorp.nl om mee te doen. 
U vindt hier ook de spelregels.



BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Evenementenvergunning door 
Asopos voor een festival ter ere van 
het 60-jarige bestaan van Asopos 
de Vliet op 5 juli 2022
Locatie: Zijlstroom 137
Datum aanvraag: 19 april 2022

Vergunning voor een Pleinfeest 
Koningin Julianaschool 2022 op  
17 juni 2022
Locatie: Kom van Aaiweg 2
Datum aanvraag: 8 april 2022

Uw (schriftelijke) reactie over deze 
vergunningen kunt u binnen twee 
weken sturen naar Gemeente 
Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 
De aanvraag ligt twee weken ter 
inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.

VERLEEND 

Vergunning voor een incidentele 
standplaats op 27 april 2022 van 
10.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie: vanaf de hoek 
Hoogmadeseweg 1 en Kastanjelaan 
Datum besluit: 14 april 2022

Een evenementenvergunning voor 
een kindervrijmarkt op Koningsdag 
27 april 2022 van 10.00 uur tot 
16.00 uur.
Locatie: Oude Dorp
Datum besluit: 11 april 2022

De bezwarentermijn van de 
verleende apv-vergunningen 
loopt zes weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen volgens 
de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. Dit kan binnen zes weken 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Het adres is postbus 
35, 2350 AA Leiderdorp. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn. Ook moeten minimaal de 
volgende onderdelen erin staan: 
naam en adres van de indiener, 
dagtekening en besluit waartegen 
bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit 
niet op. Als u wilt voorkomen dat het 
genomen besluit wordt uitgevoerd, 
kunt u aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank in Den Haag een 
voorlopige voorziening vragen. Het 
adres is postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Dit kan tegelijkertijd met 
het indienen van een bezwaarschrift.

NOODKAP

Drie Alnussen (Elzen) aan de 
Zijlstroom voor nummer 104 en voor 
nummer 118/120. De reden van 
de kapaanvraag is dat de bomen 
dood zijn. In plantseizoen 22/23 
worden drie Ulmus Lobeel (Iepen) 
teruggeplant. 

Eén Sorbus (Lijsterbes) aan 
de Kerveltuin ter hoogte van 
nummer 35/37. De reden van 
de kapaanvraag is dat de boom 
stormschade heeft. In plantseizoen 
22/23 wordt een Prunus Pandora 
(Sierkers) teruggeplaatst. 


